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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 11. schůze v roce 2016, 
konané 3. května 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
45 Taj. (ONI)  08.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
184 ONI  05.04. 
185 ONI  05.04. 

1413 Taj. (ONI) 31.05. 
44 Taj. (ONI) 14.06. 
1361 Taj. (OD) 31.12. 

 
Splněné usnesení č.: 1405 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
426  
Rozpočtovou změnu č. 42/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fondem ohrožených dětí jako 
příjemcem, na obnovení vybavení bytu pracoviště Fondu ohrožených dětí – Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Teplice, v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
427  
Rozpočtovou změnu č. 47/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 
o částku ve výši 15.000 Kč na zajištění a organizaci Farmářských trhů v roce 2016. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. 
 
428  
Rozpočtovou změnu č. 51/2016 – přesun finančních prostředků v rozpočtu Informačního 
centra Bílina – snížení položky 5169 služby o částku 13.000 Kč a navýšení položky 5137 
drobný hmotný majetek o částku 13.000 Kč na pořízení fotoaparátu. 
 
429  
Rozpočtovou změnu č. 59/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a Mgr. Annou Spáčilovou, vedoucí lékárny Salvia v Bílině, jako dárcem na 
přijetí peněžitého daru ve výši 7.000 Kč pro Klub důchodců I. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
430  
Rozpočtovou změnu č. 61/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 40.000 Kč na 
uskutečněný výjezd na lyžařský výcvik pro 40 žáků. Bude hrazeno z rezervy pro školy 
v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
431  
Rozpočtovou změnu č. 63/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 58.000 Kč na 
dopravu z předčasně ukončeného výjezdu do školy v přírodě v první polovině dubna 2016. 
Bude hrazeno z rezervy pro lyžařské výcviky a školy v přírodě. 
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432  
Rozpočtovou změnu č. 65/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
341.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
433  
Rozpočtovou změnu č. 66/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
16.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
434  
Rozpočtovou změnu č. 67/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 75.000 Kč z rezervy údržby a služeb 
nebytového hospodářství do rozpočtu jednotlivých zařízení, dle skutečného čerpání. 
 
435  
Rozpočtovou změnu č. 71/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektové 
dokumentace ve výši 311.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
436  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 509/2 k. ú. Bílina o výměře cca 600 m2 za 
účelem využití k drobné pěstební činnosti a chovu domácího ptactva, dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
437  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 611 uzavřené mezi Advokátní kanceláří 
Kříženecký & partneři, s. r. o., zastoupené JUDr. Miroslavem Kříženeckým, jednatelem, se 
sídlem Na Sadech 2033/21, 370 01 České Budějovice, jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem, s účinností od 01.05.2016. Předmětem dodatku je úprava otevírací doby. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města Bíliny. 
 
438  
Uzavření smlouvy výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Ing. Jaroslavou 
Mrázovou jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je notebook Lenovo Edge 
s inventárním číslem MUBIH000DGUD, v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč, s účinností 
od 04.05.2016 do 03.05.2017. Předmět výpůjčky bude využíván pro činnost spojenou 
s výkonem funkce kronikářky města Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
439  
Uzavření smlouvy o podnájmu mezi společností EQUI Bořeň – Svinčice, s. r. o., jako 
nájemcem a městem Bílina, jako podnájemcem. Předmětem smlouvy je část poz. parc. 
č. 688/1, k. ú. Lužice u Mostu za účelem provádění první části zkoušek z praktické jízdy dle 
§ 19 odst. 1 vyhlášky č. 167/2002 Sb. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
440  
Záměr výpůjčky pozemku p. č. 2157/1 o výměře 2 930 m2 k. ú. Bílina, včetně příslušenství. 
 
441  
Uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Physiocare MV, 
s. r. o., Skršín Dobrčice 34, PSČ 434 01, jednatel Vladimíra Pýchová, bytem Skršín Dobrčice 
34, PSČ 434 01 a Martina Michálková, bytem Sídliště Za Chlumem 735, Bílina, 418 01 jako 
nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové 
náměstí 46, Bílina, 1. patro o celkové výměře 80,01 m2 pro účel využití služby – fyzioterapie, 
s účinností smlouvy od 01.05.2016, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání. Podpisem pověřuje starostu města. 
 
442  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 20.04.2016. 
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443  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Pavlou Ottovou, na byt č. 57, v ul. Sídliště Za Chlumem 
751, Bílina, na dobu určitou jednoho roku. 
 
444  
Pravidla pro vydávání povolenek k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací ve městě Bílina pro 
motorová vozidla s hmotností převyšující 6 tun, dle návrhu předloženého vedoucím odboru 
dopravy, a to s účinností od 01.07.2016. 
 
445  
Metodický pokyn k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na 
území Městské památkové zóny Bílina, dle návrhu předloženého stavebním úřadem 
a životním prostředím, a to s účinností od 01.05.2016. 
 
446  
Použití fondu investic ZUŠ Gustava Waltera ve výši 210.000 Kč na pořízení klavírního křídla 
August Förster. 
 
447  
Nákup nového osobního vozidla pro správu Městských technických služeb Bílina s využitím 
rezervního fondu Městských technických služeb Bílina a složením akontace ve výši 50 % z 
pořizovací hodnoty vozidla. 
 
448  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.09.2016 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.09.2016 na 102. 
 
449  
Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu, platný od 01.09.2016. 
 
450  
Zahraniční služební cestu do polského partnerského města Jaraczewo, která se uskuteční 
od 27. do 29. května 2016 za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, Bc. Lukáše Brázdy a Josefa 
Horáčka. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
451  
S podáním žádosti Městské knihovny v Bílině o poskytnutí dotace z projektu „Česká 
knihovna" pro rok 2016. 
 
452  
S postupem odboru nemovitostí a investic při řešení drobných oprav havarijních stavů 
komunikací pro pěší, dle předloženého návrhu. 
 
453  
S přejmenováním některých pracovních pozic na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dle 
návrhu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, s platností od 01.09.2016. 
 
454  
S využitím investičního fondu Městských technických služeb ve výši 300.000 Kč na opravy 
minigolfových drah, výměnu veřejného osvětlení na koupališti Kyselka a rozšíření 
garážového stání na rolbu – zimní stadion. 
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455  
Se zakoupením rolby na úpravu ledové plochy na zimní stadion formou leasingu, se 
zapojením rezervního fondu Městských technických služeb Bílina, včetně první splátky ve 
výši 1. mil. Kč. 
 
 

III. zřizuje 
 
 
456  
Oddělení sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, s platností od 01.09.2016. 
 
457  
Pracovní pozici „vedoucí oddělení sociální péče", s úvazkem 1,0, na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, s platností od 01.09.2016. 
 
458  
Pracovní pozici „sociální pracovník IV", s úvazkem 1,0, na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví – oddělení sociální péče, s platností od 01.09.2016. 
 
459  
Pracovní pozici „sociální pracovník – NRP II“ s úvazkem 1,0 na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, v orgánu sociálně-právní ochrany dětí, s platností od 01.09.2016. 
 
 

IV. ruší 
 
 
460  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Projektová 
dokumentace (PD) – Celková rekonstrukce objektu trafostanice HNsP". 
 
 

V. rozhodla  
 
 
461  
Opětovně vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Projektová dokumentace (PD) – Celková rekonstrukce objektu trafostanice HNsP". 
 
462  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
dodávku s názvem „Konvektomat CŠ" pro Centrální školní jídelnu Bílina. 
 
463  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„ZŠ Aléská – oprava dlažby na chodbách 1. nadzemního podlaží – u učeben prvního 
stupně“. 
 
464  
Zadat zakázku na stavební práce „Obchodní dům (OD) Praha č. p. 46 – oprava bočních 
fasád (severní a jižní)“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
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zakázek malého rozsahu městem Bílina, společnosti NATURTEP, s. r. o., a zároveň 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
465  
Usnesení zastupitelstva města č. 218 z 24.09.2015, kterým byl schválen záměr prodeje 
areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to pozemku p. č. 782 o výměře 461 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 2; pozemku p. č. 783 o výměře 2 817 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če; pozemku p. č. 784/1 o výměře 4 410 m2, jehož součástí je stavba č. p. 228; 
pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1; pozemku p. č. 804/5 
o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za vyvolávací kupní cenu 2.300.000 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem nemovitostí. Následně při jednoznačně prokazatelném 
investování do nemovitosti bývalého Zámeckého pivovaru Bílina bude kupní částka 
nabyvateli přeúčtována, zároveň musí být splněny podmínky stanovené v bodech 1–8:  
1. záměr zájemce na revitalizaci areálu Zámeckého Pivovaru v Bílině musí být v souladu 

s územním plánem města Bíliny a platnou legislativou;  
2. zájemce musí předložit závazný časový harmonogram rekonstrukce areálu včetně popisu 

jednotlivých stavebních objektů a termínu jejich zprovoznění. Kompletní dokončení 
rekonstrukce bude nejpozději do 7 let od podpisu kupní smlouvy;  

3. zájemce prokáže výši základního jmění a ročních obratů za poslední 3 roky;  
4. zájemce prokáže zkušenosti s rekonstrukcí objektů obdobného typu;  
5. při revitalizaci areálu pivovaru budou zachovány historické budovy nacházející se 

v areálu pivovaru;  
6. zájemce se zaváže k užívání části zrekonstruovaných prostor v areálu pivovaru pro 

veřejně prospěšné účely;  
7. zájemce uvede počet nově vzniklých pracovních míst při rekonstrukci a dalších 

připravovaných aktivitách zájemce;  
8. zájemce se zaváže, že nebude využívat či pronajímat pozemky či zrekonstruované 

nebytové prostory, které nebudou sloužit pro provozování pivovaru, k provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her v rozporu s vyhláškou č. 4/2011 města 
Bíliny, sexshopů, nočních klubů a jiných podobných činností. 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
466  
Rozpočtovou změnu č. 60/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na 
pokrytí nákladů za zrušenou příspěvkovou organizaci KC Kaskáda, ve výši 80.000 Kč. Bude 
hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
467  
Rozpočtovou změnu č. 62/2016 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského o částku ve výši 
9.000 Kč na dopravu na výlety. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
468  
Rozpočtovou změnu č. 64/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku ve výši 15.000 Kč 
na akci Branný den v rámci přípravy občanů k obraně státu. Bude hrazeno z přebytku 
hospodaření 
469  
Rozpočtovou změnu č. 70/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 
o částku ve výši 35.000 Kč pro poskytnutí dotace Podkrušnohorskému gymnáziu Most, 
příspěvková organizace, na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2016. Bude 
hrazeno z přebytku hospodaření. 
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470  
Rozpočtovou změnu č. 69/2016 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z 
přebytku hospodaření ve výši 900.000 Kč na rezervu chodníky a zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města dát souhlas s řešením lokálních oprav v kompetenci odboru nemovitostí 
a investic. 
 
471  
Opětovné zveřejnění záměru prodeje areálu bývalého Zámeckého pivovaru Bílina, a to 
pozemku p. č. 782 o výměře 461 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2; pozemku p. č. 783 
o výměře 2 817 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; pozemku p. č. 784/1 o výměře 4 410 
m2, jehož součástí je stavba č. p. 228; pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož součástí 
je stavba č. p. 1; pozemku p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 
472  
Žádost společnosti MULTIHOKR, s. r. o., o prodej pozemků p. č. 1681/2, 1681/43 a 1681/44 
k. ú. Bílina. 
 
 

IX.  bere na vědomí 
 
 
473  
Plnění usnesení č. 184 z 08.03.2016, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
uloženo předložit přehled nutných oprav veřejně účelových komunikací, resp. zápis z komise 
pro životní prostředí a dopravu a zároveň ukládá ředitelce Městských technických služeb 
Bílina zpracovat cenové návrhy lokálních oprav komunikací, které jsou v havarijním stavu 
a ohrožují bezpečnost provozu, dle návrhu komise pro životní prostředí a dopravu. 
 
474  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
 
475  
Splnění usnesení rady města č. 1405 z 30.11.2015, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracováním 
personální koncepce tohoto odboru. 
 
476  
Výsledek jednání s panem Císařem z 08.03.2016, který neprojevil zájem o rekonstrukci 
komunikace, která je využívána občany města Bíliny k průchodu – z ulice Zámecká 
(Komenského) do parku u Husitské Bašty. 
 
477  
Informace právního zástupce města týkající se obsahu smluv na ocenění bytových jednotek 
a na ocenění dvou společností s ručením omezeným a sporu s Dopravním podnikem měst 
Chomutova a Jirkova – „Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě 
Bílina v režimu veřejné linkové dopravy“. 
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478  
Ukončení smlouvy o výpůjčce vč. dodatků 1-5 uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a paní Ing. Jaroslavou Mrázovou jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky byl notebook 
AS5101 AWLMi s inv. číslem MUBIH000GX9W, v celkové pořizovací ceně 29.168 Kč, 
z důvodu vrácení předmětu výpůjčky půjčiteli. 
 
479  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 
– březen 2016. 
 
480  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí k usnesením rady a zastupitelstva 
města z minulých let k objektu areálu bývalých vojenských kasáren. 
 
481  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí k možnosti nové příjezdové cesty 
do areálu sběrného dvora v případě prodeje objektu areálu bývalých vojenských kasáren. 
 
482  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí ke zpracování znaleckých posudků 
na zjištění tržní ceny nemovitých věcí nacházejících se v areálu bývalých vojenských 
kasáren. 
 
483  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí k prověření ekologické zátěže 
areálu bývalých vojenských kasáren. 
 
484  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o provozu a technickém stavu 
zimního stadionu v Bílině. 
 
485  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, k návštěvě města v termínu od 27. do 
29. května 2016 na městské slavnosti. 
 
486  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 30.03.2016. 
 
487  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 11.04.2016. 
 
 
 

X. stahuje z programu 
 
 
488  
Rozpočtovou změnu č. 68/2016 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na 
ocenění společností s ručením omezeným, včetně jejich likvidace. 
 
489  
Mat. č. 165 – změnu zřizovací listiny organizační složky města Městská knihovna, se sídlem 
Mírové náměstí 21, 418 31 Bílina, okres Teplice. 
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490  
Mat. č. 492 – žádost společnosti Most k naději, z. s., o poskytnutí prostoru sloužícího 
podnikání s tím, že odbor nemovitostí prověří možnost poskytnutí prostoru v bývalé základní 
škole na Teplickém Předměstí, případně na dalších místech v Bílině. 
 
491  
Mat. č. 494 – žádost společnosti Speciální stavby Most, s. r. o., o prodej areálu bývalých 
kasáren s tím, že budou vypracovány aktuální znalecké posudky na tyto objekty. 
 
 

___________________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. ukládá 
 
492  
Jednateli společnosti připravit ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic dohodu 
o technickém zhodnocení mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jejímž předmětem bude rekonstrukce ordinace urologie. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
 
493  
Finanční náročnost na dům pro seniory – 17 lůžek v současné LDN B a varianty náročnosti 
v případném novém domu pro seniory pro 25, 60, 80, 90 a 120 klientů. 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
místostarostka města 

 


